
     

     

darulilm.org 

  



     

     

darulilm.org 

 

উত্তর দিয়েয়েন লােখ আবু কাতািা আ দিদদিদন াদিযাহুল্লা 

প্রশ্নকার ীঃ ম্মাদনত লােখ আব ু কাতািা, আল্লা আপনায়ক য়তের উপর 

অদবচ রাখুন, আাামু আাইকুম ওো রমাতুল্লাদ ওো বারাকাতু, 

 আমার প্রশ্নদি এমন একদি দবে দনয়ে, যা দনয়ে আদম দবভ্রাদিয়ত আদে এবং 

আমার দবশ্বা অনে আয়রা অয়নয়কই এই দবভ্রাদিয়ত আক্রাি। 

দবেদি  একজন মুরদজো আর একজন বেদি যার মায়ে ইরজা রয়েয়ে – এই 

িুজয়নর ময়যে পার্থকে দক? 

 আয় আমার ময়ন প্রর্ম এ প্রয়শ্নর উিে ে যখন লােখ আবান র ময়যে 

ইরজা র্াকার দবেদি অস্ব কার কয়র এমন এক যুবক একজন লােখয়ক 

টিদয়িান করয়া, দযদন দিক আদিিার াক্ষ্ে টিন এবং দতদন বথিা াদ 

আদিিার দলক্ষ্া দিয়ে এয়য়েন। 

 টতা যুবকদি টই লােখয়ক টিান কয়র দজজ্ঞাা করয়া লােখ আবাদন 

(আল্লা তার উপর রম কয়রন এবং তার ভুত্রুদি গুয়া ক্ষ্মা কয়র দিন ) দক 

একজন মুরদজো দেয়ন? 

 জবায়ব লােখ বয়ন লােখ আবাদনর রাদমাহুল্লা আদিিা াদ দে তয়ব 

তার কর্া মুরদজোয়ির কর্ার ায়র্ ািৃলেপূর্থ দে। 

 লােখ এ কর্ার মাযেয়ম দক টবাোয়ন, আদম বুেয়ত পারাম না। 

 দিত েত, আমার কায়ে একদি কোয়ি টিপ আয়ে, টযখায়ন লােখ আবাদন 

রাদমাহুল্লা ঈমায়নর দবয়ে তার একজন োয়ের ায়র্ আয়াচনা করদেয়ন। 

আর দতদন এখায়ন বয়য়েন আম  ঈমান পদরপূর্থ ওোর জনে দনেক 

লতথমাে (লাতথকামা)। 

 এই টিয়প দতদন আয়রা বয়য়েন টয, তার এই অবস্থায়নর কারয়ন দকেু মানু 

তায়ক টয নাম টিে (মুরদজো) তার বোপায়র দতদন য়চতন দকন্তু এিাই আম ও 

ইমায়নর বোপায়র দিক অবস্থান। 
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 আমার দবশ্বা ম্মাদনত লােখ (লােখ আবু িাতািা) আপদন দনয়জও এই 

টিপদি শুয়নয়েন। 

তাই আমার প্রশ্ন ীঃ 

লােখ আবাদন রাদমাহুল্লা এবং তার অনুার য়ির বোপায়র দদ্ধাি দক, যারা 

তায়ির িাদব িারা পৃদর্ব  ভয়র টিয়ে। আদম অদতদরি মে দনয়ে টনওোর 

জনে ক্ষ্মাপ্রার্থ  এবং জাযাকাল্লা খাইর। 

 

 

উত্তরীঃ  

দবদমল্লাদর রমাদনর রদম এবং আল্লার কায়েই আমরা াাযে চাই 

একজন বেদিয়ক খায়রদজ বা আর একজন বেদির মায়ে খুরুজ আয়ে বা, 

এবং একজন বেদিয়ক মুরদজো বা আর একজন বেদির মায়ে ইরজা আয়ে 

বার ময়যে পার্থকেিা দনভথর কয়র িুই বেদির অবস্থার উপর। 

তাই টয বেদি এই দবিায়তর উু টময়ন চয় এবং এর দিয়কই ডায়ক, তার উপর 

এই (মুরদজো)হুকুম আয়রাদপত য়ব। 

ুতরাং টয বেদি মুরদজোয়ির দবিাত  উু বা মূন দতমূ টময়ন চয় এবং 

এই উুয়র প্রদত আবান কয়র টয তায়ক এই দবিায়তর ায়র্ ংযুি করা য়ব 

এবং মুরদজ বা য়ব। 

দকন্তু টয বেদি মুরদজোয়ির দবিাত  উু বা মূন দতমূ টময়ন চয় না, এবং 

এই দবিাদত উু গ্রন না করা য়েও ট ইরজার টকান লাখাে পদতত ে ট 

টক্ষ্য়ে এমন বেদিয়ক মুরদজ বার পদরবয়তথ তায়ক ইরজাগ্রস্থ বা য়ব।[1] 

এিাই  একজন মুরদজ এবং একজন ইরজাগ্রস্থ বেদির ময়যে পার্থকে। দকন্তু 

দযদন লােখ আবাদনর রাদমাহুল্লা ম্পয়কথ প্রয়শ্নর উত্তর দিয়েয়েন তার উত্তর 

অস্পষ্ট। 

কারন দতদন বয়য়েন লােখ আবাদনর আদিিা াদ দে। আর দতদন শুযমুাে 

লােয়খর বিবে ও উপস্থাপনা মুরদজোয়ির ায়র্ ািৃলেপূর্থ বার কর্া উয়ল্লখ 
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কয়রয়েন এবং টঘার্া কয়রয়েন এ দে দনেক বার ভু দকংবা উপস্থাপনার 

ভু। দকন্তু তার এই কর্া (পুয়রাপুদর) দিক না। 

যদিও লােখ আবাদনর আদিিার মূন দত ুন্না টর্য়ক, তর্াদপ দতদন তার 

আদিিাে ইরজার দকেু ববদলষ্টে যারন কয়রদেয়ন। 

তাই লােখ আবাদন বয়তন ঈমান  কর্া এবং কাজ; দকন্তু দতদন এমনভায়ব 

এয়ক বোখো করয়তন যার ায়র্ আু ুন্না ওো জামা’আর বোখোর অদম 

র্াকয়তা। আর এখায়নই দতদন ইরজাে পদতত য়েয়েন, যখন দতদন বয়য়েন 

আম ঈমায়নর অদিয়ের আবলেক লতথ (লাতথ দহ া) য়ত পায়র না। 

লােখ আবাদন টঘার্া কয়রয়েন টয টমৌদখক স্ব কৃদত ও অিয়রর দবশ্বা 

ঈমায়নর অদিয়ের লতথ (লাতথ দহ া) – এর মায়েও তার এই যারর্া উপদস্থত। 

দতদন আম ও টমৌদখক স্ব কৃদতর ময়যে পার্থকে কয়রদেয়ন যা াািয়ির 

বিয়বের দবপর ত। বস্তুত এই যারর্া টর্য়কই বথপ্রর্ম ইরজার মাযায়বর ূচনা 

য়েদে। 

লােখ আবাদনর এই ভু দনেক কর্া বা বা উপস্থাপনার টক্ষ্য়ে টকান ভু 

না, বরং দতদন এয়ক্ষ্য়ে আদিিার বোপায়র ভু কয়রদেয়ন। আর এভায়ব দতদন 

ইরজার দকেু লাখায়ত আক্রাি য়েদেয়ন। 

যারা লােখ আবাদনর বোপায়র এই অদভয়যায়গর রি করয়ত চাে তায়ির অয়নয়ক 

াািয়ির দকেু উদি উপস্থপন কয়র। টযমন তারা ইমাম আময়ির রাদমাহুল্লা 

দকেু বিবে তুয় যয়রন, দযদন বয়দেয়ন টয - ঈমান  টমৌদখক স্ব কৃদত এবং 

আম। 

আর তারা লােখ আবাদনর মর্থয়ন বয় টয দতদনও টতা একই কর্া বয়য়েন 

টয - ঈমান  টমৌদখক স্ব কৃদত এবং আম। 

এইভায়ব তারা লােখ আবাদনয়ক ইরজার অদভয়যাগ টর্য়ক মুি করয়ত চাে। 

দকন্তু যারা দবদভন্ন দবভ্রাি দিরকা ও তায়ির মাযাব ম্পয়কথ অবগত তারা 

অনুযাবন করয়বন টয এই কর্া টযৌদিক না। 

আদম একদি উিারর্ টপল করদেীঃ 
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আলাদররা বয় টয কুরআন  আল্লা তা’আার কাাম। দকন্তু তায়ির এই 

কর্া এিা প্রমায়নর জনে যয়র্ষ্ট টয তারা এই দবয়ে নব র ملسو هيلع هللا ىلص এবং াাবার 

রাদিোল্লাহু আনহুম ওো আজমাইন আদিিার উপর আয়ে? 

প্রয়তেক তদবু এই প্রয়শ্নর উত্তর জায়ন – না। 

যদিও তায়ির এই বিবে দিক দকন্তু তারা এয়ক এমনভায়ব বোখো কয়র যা 

য়তের  মানার বাইয়র এবং আয় ি এই বোপায়র জ্ঞাত। আর তাই 

আলার য়ির ময়ত এয়ক্ষ্য়ে আল্লাহ র “বার্ ” মায়ন আ-কাদিয়মর (লাদিক অর্থ, 

আদি। এর িারা তারা আল্লা ুবানাহু ওো তা’আা টবাোে)ত্তা টর্য়ক 

উৎাদরত কাায়মর অদভবেদি মাে, স্বেং আল্লাহ র বা কর্া নে।] 

দকন্তু কুরআয়নর টয অক্ষ্র ও লিগুয়া আমরা দতাওোত কদর তারা 

এগুয়ায়ক রাদর আল্লার বার্  দয়য়ব স্ব কার কয়র না। কারন তারা উচ্চারন 

ও অয়র্থর মায়ে পার্থকে কয়র। ুতরাং তারা একদি দিক কর্া বয় [“কুরআন 

 আল্লার বার্ ”], দকন্তু তারা এিার এমন একিা বোখো কয়র যা এর প্রকৃত 

অয়র্থর টর্য়ক দভন্ন। অর্থাৎ তারা একদিয়ত দিক র্াকয়ও অপরদিয়ত ভু কয়র। 

টতমদনভায়ব লােখ আবাদন ইমায়নর আয়াচনাে একদি দিক কর্া বয়য়েন - 

“ঈমান  টমৌদখক স্ব কৃদত এবং আম।” দকন্তু দতদন এই দিক কর্াদিয়ক 

এমনভায়ব বোখো কয়রয়েন যা আয় য়ির বোখোর ায়র্ টময় না। কারন 

টমৌদখক ও স্ব কৃদত ও আময়র ময়যে পার্থকে কয়রয়েন। 

আর তাই দতদন ক যরয়র্র কুির ইদতিাদিয়ক (অিয়রর দবশ্বা ংক্রাি) 

কুির আকবর বয় গনে কয়রয়েন, এবং বয়য়েন টকান আময়র কারয়ন টকান 

বেদি কাদিয়র পদরর্ত ে না। 

আর ক যরয়নর কুির আমাদয়ক দতদন কুির আগর বয় আখোদেত 

কয়রয়েন। এদি বাদত যারর্া এবং আল্লাহ  তা’আার ি য়নর বোপায়র ভু 

বোখো। 

আর লােখ আবাদন বয়য়েন আম  ঈমায়নর পূর্থতার লতথ, এই কর্াদি 

দিক নে, এবং দকতাবুল্লা ও ুন্নায়ত রাূুল্লার ملسو هيلع هللا ىلص াজার াজার াইন 

এবং আু ইয়মর কর্ার িারা এই কর্াদি ভু প্রমাদর্ত। 
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শুযুমাে এই দবেদির উপরই প্রর্ম যুগ টর্য়ক পরবতথ  প্রজন্ম পযথি অংখে বই 

টখা য়েয়ে আল্লাহ  আমায়ির এগুয়ায়ক খুুঁয়জ টবর করার টতৌদিক িান 

করুক। একমাে আল্লাহ ই মি দকেু ম্ভব করার ক্ষ্মতা রায়খন। 

 

----------------------------------------------- 

 

[1] অর্থা টয বেদি মুরদজোয়ির মূন দতমূ টময়ন চয় এবং এর প্রদত 

আবান কয়র ট মুরদজো, দকন্তু টয বেদি ইরজার মূন দত টময়ন চয় না ও 

গ্রন কয়র না, দকন্তু তা য়েও ইরজার টকান একদি লাখাে পদতত ে তার 

টক্ষ্য়ে বা যাে টয ট ইরজা িারা আক্রাি বা ইরজাগ্রস্থ। 
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